<o oorloos voet bracht nog vóór andere
nden ; in hel parlement tot uiting bracht
nder toejuiching van de heele bende van
j at Nederlandsche imperialisme bij de
‘ sspreking der mobüisatiecredietcn.
Ruim tien jaren eerder was Troelstra
* : kampioen van de gelijkstelling van
christelijk en n ie t-chris lelijk onderwijs,
er .1 de S.D .A.P. een steun, een peiler
»n den godsdienst, onder zijn leiding en
uv/ing op het congres van toenmaals te
ir oningen !
Deze twee groote punten : bevordering
an den godsdienst door steun aan de
chool van dc christelijken uit de staatsas ge lijk op met het z.g. wereldlijk on
derwijs, en steun aan het Nederlandsche
ïper.alisme, loonen aan in welken geest
roelstra leidde.
atiiurlijk nam de kleinburgerlijke prak1 kus wel eens een „revolutionaire” hou( ing aan, althans scheen het zoo voor
vie het socialisme weinig kende.
M aar is niet juist het ware kenmerk
an het kleinburgerlijke te bestaan uit
t ;n eenerzijds anderzijds, die nu door
oland Holst ook wordt gehuldigd?
En die thans Troelstra nog het meest
prijst ?
Halfheid is misschien een kenschetsing,
i ïeer duidelijk van aard voor een politi
cus, die wei ereis revolutionaire woor
den sprak, maar in den grond der zaak
eactionair is geweest, gemeten aan de
evolutionaire doeleinden van het prole
tariaat.

van openbare werken.
Het invoeren van het petroleummonopolie, een stof die in Spanje niet gevon
den wordt, het protectionisme van zekere
industrieën, met de ruïneuze uitgaven
voor publieke werken, kwam tot uiting in
de daling van de waarde van het geld,
(Je peseta, op de beurzen.
Bij een rondvraag aan de legerhoofden
bleek toen aan Primo, dat hij op steun
van dien kant niet meer rekenen kon
......... Primo ging toen maar heen.
Het is duidelijk, dat de oorzaken van
den val niet waren de actie van het pro
letariaat, maar hel gemis aan steun bij
leger, intellect en bij een gedeelte der
industrielle burgerij en den handel. Voor
een meer uitvoerige of in onderdeden
gaande opsomming hebben wij geen ruim
te.
Als wij hier vaststellen, dat Primo niet
viel door het proletariaat, komen wij tot
de kern (»er kwestie. In Spanje bestaat
een degelijke, het best van allen georga
niseerde arbeiderspartij. Bovendien een
N.V.V., vrij hecht en omvangrijk. W at
deden nu deze beide lichamen gedurende
de dictatuur van Primo de Rivcra ?
Zij sloten een compromis met de dicta
tuur. Andere richtingen gingen in de ge
vangenis ; zij namen toe in bloei, werden
bevoorrecht. Dit geldt voor beide licha
men, partij en vakbeweging, die een steun
waren voor het regime Primo.

wachten (Somaten) traden trouwens oniangs nog in werking bij een algemeene
staking in verschillende steden.
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Van de dictatuur van het proletariaat
willen de Syndicalisten niets weten. Juist
als de sociaal democraten en H. Roland
Holst stellen zij i:ï het algemeen de dic
tatuur van het fascisme op één lijn met
de proletarische. Alsof de dictatuur van
een opkomende klasse precies hetzelfde
is als die van een ondergaande, de bour
geoisie !
De revolutie in Spanje is zekerlijk af
hankelijk van een levende communisti
sche partij, die enkele groepen van syn
dicalisten kan meekrijgen.
Syndicalisme en sociaal democratie
zullen — ieder om eigen tekortkomingen
met het Spaansche proletariaat tot
een vernietiging van fascisme, militarisme,
monarchisme
en klerikalisme
kunnen
voeren. De houding van de Spaansche
C. I . kunnen wij niet overzien door ge
brek aan voldoende materiaal.
^

E e n R o yem en t.
De vereeniging van ambtenaren in
dienst van de Gemeente Amsterdam, aan
gesloten bij de federatie van personeel in
openbaren dienst (N.A.S.-richting), heeft
in het e nd van 1929 geroyeerd G. Mannoury, bekend als aanhanger van Trotsky,
omdat hij geen tucht erkende. Of in ge
wone taal : kritiek oefende op de manie
ren van de federatie , als debat-smoren,
kritiek onmogelijk maken en beslissingen
van principieelen aard ondemocratisch
voorbereidde.

Alle burgerlijke schrijvers stellen het
De geestelijke erfenis van Troelstra
gedrag der sociaal democratie cn der v a k 
moet worden opgeruimd door het proleta
beweging als feit eenstemmig vast ; ge
riaat.
zwegen van anarchisten, syndicalisten en
Een en ander bracht Mannoury in het
communisten. \ an de sociaal democratie
T E V A L V A N P R IM O D E R IV E R A IN
daglicht der openbare kritiek. Vandaar,
is voor een revolutionaire beweging in
S P A N JE .
dat de bonzen spraken van tucht-handSpanje niets te wachten als de best ge
having. Zwijgen en dulden is het parool
W at is do oorzaak van dien val ? De
organiseerde partij uit Spanje.
daar
!
maatregelen der regeering van dien geEen groep, die daarop in omvang volgt
W ij van de K .A .P. weten zeer goed, dat
i raai. geroepen door den Koning, hebzij het ook op bescheiden manier
er geen onderscheid in beginsel is tus
ojn geleid tot een verscherping van de
is het syndicalistische vakverbond. W at
schen N.A.S. en N.V.V. allebei contra
conomische crisis in het zonnige Spanje.
hebben dezen nu als program opgesteld
revolutionaire
organisaties,
cellen
2 bezittende klasse ging gebukt onder
onder het nieuwe generaalsbewind van
vorming nooit zullen toestaan, niet te
n steeds afnemenden uitvoerhandel ; Bereng uer? 1 . Onmiddellijke ontwapening
veroveren zijn voor het communisme.
i mi ge onderdeden van het leger wader fascisten. 2 Bevrijding der politieke
Pogingen in die richting zijn monniken
lcn ontevreden en kwamen in verzet. Het
gev tingenen. 3. Opheffing verplicht a r
werk. De leninistische taktiek was fout.
telled kwam in den vorm van studenbeidsgerecht. 4. Vrijheid van organisatie.
is fout en zal altijd een fout blijven op
nmanifestaties op tegen dc regeering
5. Vaststelling van de houding van het
dit
gebied.
i iet burgerwachten en despotische in- Syndicalistisch Vakverbond tegenover de
W ij maken melding van dit royement,
rijpen op het beheer der universiteiten,
komende nationale vergadering.
Uit dc
omdat de Sncevliet-richting zich verbergt
uitslag van hooglceraren, andersgezind
toelichting blijkt, dat deze eischen worden
»ichter of geurt met den naam Trotsky.
Ja n het bewind van den Marokko-slachgesteld aan den Staat van thans, als mi
In de praktijk trappen deze soort orga
icr, steunende op de monarchie cn vooral
nimum ven burgerlijke vrijheid.
nisaties den aanhanger van Trotsky uit
et te vergeten, de katholieke geestelijkIndien dat nog niet uit de toelichting
hun midden.
1 »id.
bleek, wij zouden het aan de weet hebben
Dit staal van huichelary mocht niet
De censuur, de krijgsraden-rechtspraak,
kunnen komen uit een verslag van de
onbekend
blijven.
‘ c vervolging van arbeiders hetzij syndileiders der I(nternationale) A(rbeiders)
• ilist of communist, het onderdrukken van
A(ssociatie) en of uit de zitting van het
O N TVAN G EN BO EKEN .
aking door scheidsgerecht en gevangenis,
bestuur van dei richting.
B.
de Ligt : Godsdienstvervolgingen in
v a re n gevolgen van het bewind van dien
Naar het program cn de schrifturen be Sovjet-Rusland.
generaal.
nevens de mondelinge uitingen te oordeeG. Mannoury : Heden is het keerpunt.
De tegenkrachten tegen zijn econo
len. is deze syndicalistische politiek in
mische en politieke leiding werden vooral
V E R A N T W O O R D IN G .
Spanje een volkomen bankroet van uit
gewekt door zijn financieele uitgaven,
Ontvangen steun: ƒ 1.— van As. te A.
het standpunt der revolutie. Zoo opgevat
zonder rekening te houden met de midals de syndicalisten doen, is aan deze
Redactie-Adres :
B. L U T E R A A N ,
i eien tot dekking b.v. bij het uitvoeren
eischen niet revolutionairs. De burger
2e Helmersstraat 47 (bel-et.) Amsterdam
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De C . P. H

van

en de

werkende Boeren.
Ieder communistische afgevaardigde
in het Parlement, heelt bij voort
during in 't oog te houden, dat 't
niet zijn taak is in ’t parlement deel
te nemen aan den wettelijken arbeid
en met andere wettenmakers besprekin
gen te houden ......
(Stellingen van het 2e W ereld
congres der 3e Internationale1920).
De C. P. II. heeft in de T w e e d e Kamer
een ontwerp laten indienen betrekkelijk
de samenstelling van pachtkommissies,
waaruit blijkt, dat zij de pacht wil laten
vaststellen door de dorpsvergadering, be
staande uit kleine boeren, middelboeren
en landarbeiders. W a t zij onder die eerste
twee, kleine- cn middelboeren, verslaat,
plus hoe de artikelen deze verdere mate
rie laten afwikkelen, zou niet onaardig
zijn om uit te pluizen, maar wij missen
daarvoor de noodige ruimte.
Natuurlijk heeft het wetsontwerp een
toelichting. Daaruit citeeren wij den vol
genden passus : „E e n voorbeeld in de
werkelijkheid van deze ontwikkeling (de
overgang naar het socialistisch grondbe
drijf door de aaneensluiting der kleine
bedrijven) wordt geleverd door het hechte
bondgenootschap van de massa der wer
kende boeren met de arbeiders van de
Sowjet-Unie en den snellen groei van het
socialistisch bedrijf aldaar.' Deze voor
stelling van het bondgenootschap tusschen
beide groepen in het Rusland van thans

is in het algemeen minder juist, en kan
in elk geval niet dienen — cn daarop
komt het aan — als toelichting bij een
ontwerp betreffende pachtcommissies in
een West-Europeesch land. De toelichting
slaat dan ook als een tang op een bekend
schreeuwerig viervoeter.
De wet zou moeten werken onder de
kapitalistische verhoudingen van thans,
waarbij van bepaling van den pachtprijs
door den pachter, plus de arbeiders geen
sprake kan zijn.
Het grondbezit, dat volstrekt niet ge
scheiden kan worden van het overige
bezit, zooals de banken en de industrie,
laat zich allerminst op dit gebied maken
tot een voorwerp dat onderworpen is
aan de verschillende soorten landgebruikers.
Waarom gelden plotseling deze verhou
dingen niet meer voor de C. P., als het
er om gaat „de werkende boeren" te
winnen ?
W ant wat met het grondbezit kan ge
daan worden door een pachtwet, kan dat
niet evenzeer met het bank- en industriebezit ?
Waarom maakt het ontwerp zulk een
scherp onderscheid tusschen verschillen
de soorten van kapitaal?
Is het grondbezit niet even veilig bij de
regeering als de rest ? Bleek dat niet
juist bij de herziening van sommige be
palingen van het burgerlijk vvetb jek op
het stuk van pacht n
Is het misschien een eisch van het „r e 
volutionair parlementarisme" den schijn
op te wekken alsof de klasse- en bezitszitsverhouding kunnen worden gekeerd
op landbouwgebied ? En nog wel door een
pachtcommissie-wet ?

Adm .-

Adres

2e Helm erssfraal ^7 Bel
Am sterdam (0 )

Eenmaal aangeland bij zulk een illusie
ten behoeve van „praktisch w e rk " moet
men steeds verder gaan. W ant de be
doeling van net ontwerp, genaamd naar
den voorsteller De Visser, bleek nader
bij de redevoeringen over het regeeringsontwerp ter herziening van de pachtbepalingen van het burgerlijk wetboek. Om bij
een der redevoeringen te blijven, zei De
Visser (zie vel 85 der Handelingen), dat
de R. K. pachters reeds in 1904 hebben
beslist met een motie: die aldus luidt :
„Spreekt het nationaal congres
den wensch uit, dat de Nederland
sche, de geweslelijke en de plaalsdijke boerenbonden streven naar
een betere regeling van het pacht
wezen, in dier voege, dat de pach
ter verzekerd zij van zijn kapitaal,
zijn vrijheid en de vruchten van
zijn arbeid".
De Visser voegt er achter: waar kun
nen de boeren dat beter verwezenlijkt
zien dan wanneer aanvaard zou worden
het pachtontwerp, dat ik heb ingediend ? !
Nu is het wel niet heel toevallig, dal
het Dagblad „D e Tribune" deze toelich
ting van het ontwerp-De Visser niet aan
zijn p.g. heeft medegedeeld, wel natuurlijk
wat algemeene beweiingen over krisis en
landbouw van De Visser.
Dus de bedoeling van het ontwerp is
aan den pachter te verzekeren : „zijn
kapitaal, zijn vrijheid en de vruchten van
zijn arbeid", die door het ontwerp De
Visser worden verwezenlijkt onder het
kapitalisme. Dat zegt hij zelf, de luid
spreker der C. P. H.
De C.P.H. doet aan positieven arbeid in
het parlement om bij den pachter het
instinct van privaateigendom, 'n uitermate

sterke karaktereigenschap bij den boer,
klein- of middelboer, aan te wal* k eren !
Om ,,zijn kapitaal en zijn vrijheid" te
waarborgen, is dus het motief van het
ontwerp-De Visser.
Een duidelijker openleggen van de kaart
der C. P. ff. is zeker niet mogelijk.
Om de reactionaire massa der boeren
nog te stijven in luin verzet tegen de
arbeiders, ze sterker te maken, is het
werk der C .P .H .

moei gaan als in West-Europa, is princi
pieel fout, en omgekeerd.

er in krijgt. Sneevliet schrijft, dat Lenin
en Trotsky ook meermalen het bevel tot
den terugtocht hebben gegeven !
Deze vergelijking van zoo ongelijksoor
tige dingen als de burgeroorlog en een
staking in de wandluizenketen der w erk
loozen, is misleidend.
Dat zulk een spelletje thans nog moge
lijk is in het N.A.S., is teekenend voor
den geest in het N.A.S. Intusschen is het
vóór van Sneevliet inzake de staking
slechts schijn geweest.

Blijft nog deze zeer belangrijke kwestie:
wat onder de macht var een proletarische
dictatuur kan zonder blijvende nadeelen,
is heel wat anders in een iand, dat in
handen is der bourgeoisie, vooral omdat
de sociale voorwaarden, die Lenin aan
trof, ontbreken, en bij ons geen revolutie
is. Tw ee argumenten, die nogal wegen
voor hen, die niet gelooven op gezag.
W ant een economisch sterke boeren
De boer verdient weinig ten onzent,
stand is geen vriend van het proletariaat
boer in den zin van het ontwerp, maar is
niet neutraal in den strijd, juist het tegen
niet te vergelijken met den Russischen
deel. Hen sterker te maken eloor de wet
D E R E G E E R IN G V A N D E IN D U S T R IE boer, waar Lenin rekening me2 hield.
is geen proletarisch belang. Als dit toch
P A R T I J V A N L IM B U R G E N NOORDZeker zijn er landen, waar een geringe
plaats heeft, omdat men als communist
BRABANT.
overeenkom t bestaat met den vóór
der 3e Internationale aan parlementairen
revolutionairen toestand in Rusland op dit
arbeid deelneemt, is daarmede die deel gebied. M aar juist in de typische westername veroordeeld.
sche landen vindt men zulk een over
W at de Vrijheidsbond is voor dc groot
Dal die deelname zeer intensief plaats
eenkomst niet, en daarop komt het aan.
industrie van Twenthe, is de Katholieke
heeft, bleek bij de behandeling van de
De pogingen van de C. P. II.. zulk een
Staatspartij voor Limburg en Brabant.
herziening der pachtbepalingen, d. i. bij
toestand te copieeren, moet mislukken.
Natuurlijk met dit verschil, dat de partij
het regeeringsontwerp Rtiys de BeerenHet eenige, wat in deze landen iets kan
van Nolens het bindmiddel van den gods
brouck.
opleveren voor het communisme, is een
dienst tot zijn beschikking heeft, w aar
1. De Visser gesecondeerd door het sterke propaganda onder de landarbeiders
mede zij tal van middenstanders, behou
adspiran t-lid Wijnkoop stelt een motie
en niet die onder de wezenlijke pachters.
dens de Katholieke Volkspartij, op sleep
voor, waarbij publieke verpachtingen ve r
Het Leninisme of wat daarvoor thans
touw neemt. De arbeiders worden be
boden worden (vel 89).
doorgaat bij de Hoüandsche sectie op
werkt met het R .K .W .V ., de fraseurs,
landbouwgebied,
is
het
zuiverste
oppor
soms radicale fraseurs, die de arbeiders
2. De Visser stemt voor een amende
tunisme en dat nog wel in de „derde
ketenen door middel van de Katholieke
ment v. d. Sluis betreffende aanbrenging
periode".
vakbonden. Men vergete niet, de partij
van
verbeteringen,
waarvoor pachter
van Nolens heeft een dubbele organisatie,
schadeloosstelling kan worden geëischt.
(vel 91).
eerstens de kerk en daarnaast de politie
H E T N.A.S. EN DE S T A K I N G DER
ke partij. Blijkbaar weet ieder niet3. Idem
voor amendement-verminde
T
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Katholiek wel van het bestaan van die
ring van den pachtprijs als door buiten
dubbele
organisatie.
W ERKV ERSCHAFFINGEN.
gewone omstandigheden de opbrengst
W anneer echter van die organisatie
van hel bedrijf minder is geweest, den
wordt gebruik gemaakt om de arbeiders
prijs van de voortbrengselen, daaronder
In.
het
weekblad
van
het
N.A.S.
is,
na
te onderkruipen of te vermoorden, wordt
begrepen, (vel 92).
ons stukje in ons vorig nummer over
het
burgerlijk publiek
opmerkelijk on
Ons dunkt, dat hel zoo mooi is. Aan
feiten en feitjes uit het N.A.S., nog veel
verschillig. Het is waar, dat bij het politie
den kop van dit artikeltje staat ecn uit
geschreven over de Stakingen der w erk optreden tegen de stakers van het N.V.V.
treksel uit de stellingen van het 2e con loozen.
de groote liberale pers wel iets liet
gres der 3e Internationale. Aan dien eisch
In het orgaan van het N.A.S. van den
merken van haar ontevredenheid wegens
voldoet De Visser niet. W el een bewijs,
19den Ju li nam Sneevliet het op voor de de inmenging der geestelijkheid in een
dat zelfs de poging om in die richting te
staking, zoo werd door ons medegedeeld.
aangelegenheid, die uitsluitend pleegt te
Welken, door de Comintern niet is gelukt,
Deze mededeeling eischt aanvulling. In
berusten bij de politie. De staking te
zelfs in het tegendeel is verkeerd.
een „ingezonden '
van een zekeren
Maastricht bij J e bekende fabriek, w aar
De poging onder het kapitalisme wat
Sloot wordt nader medegedeeld, dat het
bij twee arbeiders werden gedood, hebben
te doen voor den pachter is natuurlijk
centraal bestuur geadviseerd heeft tot op
wij hier op het oog ; gedood door de
heel wat anders dan onder bepaalde con heffing der staking der tewerkgestelden,
politie, zonder daartoe order tc hebben
crete omstandigheden, het bestaan van
want, zoo zei Sneevliet, deze soort sta gekregen, buiten de chefs, .commissaris
landloozc boeten in Rusland, daarvan
kingen kan men niet beschouwen als
van politic of burgemeester om, op eigen
partij te trekken voor het proletariaat in dwangstakingen.
t
initiatief om af te schrikken, zooals het
revolutie.
Lansink Jr., weer geduikeld van het
heet. een hinderlaag hebben gelegd, op
Dat is juist het misleidende in het ont N.S.V . naar het N.A.S., zei nog, dat geld
aanstichting van buiten, n.l. de geestelijk
werp-De \ isser, dat het wordt voorge uit de kas niet gegeven zou worden ;
heid, die reeds had aangedrongen op een
steld alsof de kleine boeren en middel- bedoeld wordt de stakingskas, de cen
scherper politie-optreden.
boeren, onder onze verhoudingen gelijk
trale kas.
ken Katholieke politiecel vatte dezen
zijn, aan die van Rusland vóór en tijdens
Sneevliet stelt zich
kan hij anders
wenk op hare wijze op met het bekende
de October-revolutie. Als men het M a rx 
op zuiver vak verecnigingsstandpunt
gevolg.
isme niet wil degradeeren tot ecn sociaten aanzien van deze stakingen.
Door de publicatie van een deel van
lisme-in-ecns - of anders maar niets, of
hen zuiver vakvereenigingsstandpunt is
het regeeringsrapport dcor den heer Drop
persé eischt, dat alle landen, zonder re in dit geval een zuiver verraad.
is dit komen vast te staan.
kening te houden met den stand der
Het schema van dwangstaking, pro
Het opmerkelijke in deze aangelegen
economische ontwikkeling, met dc klassen
teststaking is niets anders dan een dek
heid is. dat geen der partijen die buiten
als resultaat der historie, dan kan men
mantel voor een aanval op de stakers,
de Katholieken staan. Vrijheidsbond, Anwat Lenin gedaan heeft, goed achten, cn
vooral als er bijkomt, dat men aanraadt
ti-revolutionairen. Christelijk-Historischen.
wat de Sectie Holland doet met de soort
weer den arbeid tc hervatten.
Plattelandspartij cn Vrijzinnig Democra
boeren, die zij uitgezocht heeft, volkomen
Een onderschrift onder het stukje van
ten, een hand hebben uitgestoken om
verkeerd vinden. Een zoogenaamd radi Sloot maakt nog eens duidelijk, de ma
dezen moord zelfs af te keuren.
calisme. dat eischt dat in Rusland alles nier waarop Sneevliet zijn „argumenten"
D e Katholieke minister-president keur

de na een zoogenaamd onderzoek van
een rechterlijken ambtenaar, het optre
den der politie goed !
Dat dit onderzoek er geen was, heeft
een liberaal journalist.
de heer Niipcls
aangetoond.
Dat het politie-optreden volgens de ge
wone zienswijze overbodig was, dus zelfs
volgens de burgerlijke zienswijze hier een
provocatie heeft plaats gehad, kan uit de
nota van den heer Vliegen, sociaaldem o
craat, gereedelijk worden afgeleid.
Niettegenstaande al deze bewijzen van
het fascistisch Katholieke politie-optrcdcn
te Maastricht, heeft geen der traditioneel
burgerlijke partijen iets ondernomen. De
tamme S.D .A.P. stelde zelts geen motie
van afkeuring als parlementaire partij
tegen dit onwettig optreden der politie,
gedekt door de regeering.
Dit verschijnsel van de solidariteit van
alle burgerlijke partijen, die zich scharen
achter den minister, toont welken koers
de bourgeoisie uitgaat.
Een nieuw bewijs dat alleen cn uitslui
tend het optreden der arbeiders hier iets
kan helpen. F ik optreden van den kant
die daartoe de macht heeft, nl.l. het
N.V.V., is demonstratief achterwege ge
bleven. Geen politieke staking werd gegeproclameerd.
Zelfs moord op hun eigen menschen
brengt deze leidsmannen niet van hun
stuk. De industrie-partij van de zuidelijke
provincies heeft van hen overigens geen
hinder ondervonden.
Dat deze industrie-partij met de dubbe
le organisatie een betrouwbaar instru
ment is voor het imperialisme cn van het
imperialisme, een werktuig is voor de
onderdrukking van vijftig millioen men
schen in Indonesië komt aan den dag
door het aanbouwplan op maritiem ge
bied, n.l. de vlootuitbreiding.
De Katholieken zijn hier minstens zoo
burgerlijk betrouwbaar als de Vrijheids
bond of de anti's van Colijn.
De Regeering van Nederland, die in niet
geringe mate steunt op de Katholieke
kerk, maakt zich gereed het proletariaat
te doen deelnemen aan den komenden
wereldoorlog, ter bescherming van het
zelfstandig bestaan van het\eigen impe
rialisme, d.w.z. de uitbuiting van millioenen menschen in de Oost te handhaven
wat alleen doeltreffend kan geschieden
door Nederland en Indië te land en ter
zee krachtig te maken.
De demagogische praatjes van den
,.burgerminister" van oorlog en marine
doen aan dit feit niets af, evenmin als
het vredesgehuichel en volkenbondgekwijl der burgerlijke perskoelies.
Blijft verder het zeer drukkende besef
dat, wanneer eenmaal een oorlog ontke
tend is, die natuurlijk niet een plaatselij
ke maar een wereldkarakter zal dragen,
het heele bestaan van de Sovjet-Repu
bliek op losse schroeven komt te staan.
Dekking is dan niet mogelijk voor haar,
op hulp kan zij niet rekenen als het
proletariaat passief blijft. De roode armee
blijft het eenige. Vele kleine staten wor

den
ingedeeld
bij
de
troepen
der
groote staten. De landen der kleine E n 
tente achter Frankrijk, Italië zal voor
een keus gesteld worden, Noord-Amerika
annexeert dan praktisch alle gebieden
van Zuid-Amerika. Het zal dienen als
reserve voor materieel en manschappen
voor Noord-Amerika. Verder Canada als
het vasthoudt aan Engeland, zal worden
bezet door Wall-street.
Engeland zal bij Duitschland kunnen
aankloppen als het tegen Amerika gaat ;
dat Frankrijk dit zal doen, staat vast,
ongeacht tegen wie het gaat.
Deze vooruitzichten, dat zonder de
wereldrevolutie ons zulk cen lot wacht,
zal ieder ernstig proletariër moeten aan
sporen tot den scherpsten strijd!
En het intellect ? W at zal het doen ?
Niets, zooals tot heden ! In dit verband
moet men o.i. het vlootuitbrcidingsplan
der regeering zien, en in geen ander, al
kunnen andere combinaties dan de ge
noemde optreden.
Blijft de laatste glorie der Katholieke
Staatspartij als leidster van de regcering.
Geld uit dc schatkist voor de suikerfa
brieken, voor dc tarweboeren, die hel
brood door het maal- en menggebod
duurder zullen maken, vermoedelijk zul
len de verbruikers van 9 tot 11 millioen
meer betalen voor hel brood.

Duitschland.

socialisten, als men weet dat het totaal
stemmental der sociaal-democraten en
Moskou-communisten als geheel weinig is
verminderd, maar wel die van de rechts
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nationalen, de duitsche volkspartij; het
centrum; de katholieken bleven hun ge
talsterkte behouden als rijksdagfractie.
I
it welke kringen komt dus de aanwas
der nationaal-socialistcn? Uit de kringen
van den gerumeerden middenstand van na
den oorlog cn zelfs uit sommige arbei
dersgroepen.
De eerste, de middenstand, is letterlijk
doodgeknepen,
vermorzeld
door
het
grootkapitaal,
sneller cn grondiger dan
ooit te voren, in het tijdvak 1914— 1930.
Wanhoopspolitiek, ziedaar de juiste
kenschetsing van het mengsel van anti
papisme, anti-semietisme en nationalisme,
wat met de idee van de dictatuur van het
kapitaal, het program der nationaal-so
cialistcn oftewel fascisten uitmaakt. Op 'l
oogenblik kan de bourgoisie de 107 rijksdagleden der nationaal-socialisten
no4
n i e t de regeering laten.
De sociaal-democraten redden dc B rtiningsche hongerregeering cn daarmee hel
crediet,
wat Duitschland noodig heeft
voor den kapitalistischen onbouw; crediei.
afkomstig uit Am erika, Frankrijk, Enge
land en Holland.
Indien noodig dan zal de bourgeoisie in
Duitschland wel de nationaal-socialisten
de regeering geven, in dit geval de rijks
leiding.

De verkiezingen voor den rijksdag heb
Intusschen is het gevaar van een fascis
ben in alle landen na het vernemen van
tisch Duitschland niet denkbeeldig, want
den uitslag nogal indruk gemaakt. Dat de
de fascisten zijn in Duitschland niet a l
sectie van dc derde internationale eenigs
leen vcrkiczingspartij, zoomin als in Oos
zins aan stemmenauiital zou winnen, was
tenrijk.
van den aanvang af duidelijk.
De parlementaire democratie, die met
De gedragingen der regeeringspartijen,
verordeningen
regeert in het huidige
van de regeering Müller, gaven aan die
Duitschland en het parlement alleen ziet
verwachting wel voedsel. Men is in alle
kampen het er vrijwel over eens, dat de als praatcollege, is niet ver verwijderd
van het fascisme in de practijk.
toename van het stemmenaantal der duit
De politie, op militaire leest geschoeid,
sche sectie van de 3e internationale heeft
is een geducht wapen tegen het proleta
plaats gehad op kosten der sociaal-demo
riaat
in handen van sociaal-democratische
cratie. De pantserkruiser-democratie van
Müller, alias de sociaal-democratie, ging politiebeulen, om van de rijksweer, hei
dan ook bij de kiezers een tikje achter beroepsleger, niet te spreken. Bruin o:
zwarthemden zijn nog niet noodig om de
waarts in invloed.
proletariërs onder te houden;
men ka i
Intusschen blijft de sociaal-democratie,
plus de moderne vakbeweging,
het ge het zoo wel af.
Intusschen is de toestand uit een com
duchte blok dat de overwinning van het
munistisch
oogpunt in Duitschland zeer
proletariaat, de verovering der macht, ge
verzwaard.
concentreerd in de handen der gewapende
Men heeft buiten alle tegen-revolutio arbeidersklasse, in den weg staat.
nairen
nog gekregen: de nationaal-sociaIntusschen bleek uit het resultaat der
listen als massa buiten het parlement, a' ;
verkiezingen de geweldige toename der
nationaa'-socialisten
de
fascisten
in partij van de straat, en zeer talrijk in c!e
Duitschland, zooals zij zich in dit land aan rijks-, lands- en gemeentelijke lichamen.
De onderdrukking van de revolutie
passen aan de omstandigheden, en met
wettige middelen werken, althans voor 't door de sociaal-democraten door middel
van het oude officierscorps, heeft als eind
oogenblik.
Deze fascistische golf houdt
resultaat
het fascisme gebracht.
nog steeds aan. Ook bij stemmingen in de
Müller, Leipart, Noske, de beulen van
kleine staten, die plaats hadden zeer kort
geleden, dus geruimen tijd na de verkie het proletariaat, de socisal-democratisch ;
moordenaars der communisten, de hand
zing voor den Rijksdag, steeg deze vloed
langers der contra-revolutie, zijn de weg
nog van het duitsche ‘ascisme.
bereiders geweest van Hitler en Frick.
M e n k a n ee ni g d e n k b e e l d krijgen van
Nooit is misschien practisch zoo duidede oorzaak van dezen groei de r nationaal

lijk gebleken, dat de keus in een land als
Duitschland, en niet alleen in dit land
voor het proletariaat slechts gaat tusschen
revolutie en contra-revolutie.
De sectie der derde internationale heeft
iets van de fascistische lawine
voelen
aankomen. In een tweede, door Moskou
herziene uitgave van hun verkiezingsprogram stellen zij voorop: de nationale en
sociale bevrijding van Duitschland. Zij ne
men dus de nationale leuze als eerste.
Geven toe aan de nationalistische ideo
logie der gewezen officieren, beambten,
geruïneerde middenstanders en intellec
tueelen, en spreken in het jargon der na
tionalisten.
W a l aangaat het plan-Young eischen zij
de onmiddelijke staking van betaling der
schulden, hen eisch
Moskou weet dat
zeer goed
alleen te verwezenlijken
door de revolutie, door de dictatuur van
het proletariaat.
Miller heeft dien eisch, dus de Duitsche
sectie van de derde, neemt hem op in het
verkiezingsprogram.
Om de maat vol te meten wordt in het
program der officieele communisten er op
gewezen, dat het socialisme in étn staat
wel kan worden verwezenlijkt rnet een
beroep op Rusland.
De revolutie is dus niet internationaal,
maar wordt voorgesteld als nationaal, als
duitsch.
W at voor Rusland gekenschetst kan
worden als van den nood een deugd ma
ken, wordt in het program plotseling nor
maal, vanzelfsprekend, regel, en geen uit
zondering.
Om de „strategie van Moskou nogeens
overduidelijk te demonstreeren dient na
de verkiezing de Rijksdagfractie der offi
cieele communistische partij bij den Rijks
dag een reeks voorstellen in betrekkelijk
belasting op het kapitaal,
waaruit zou
blijken dat het tekort op de begrooting
van het rijk,
best zou kunnen gestopt
worden uit de zakken en brandkasten der
ri)ken...... Deze manier van aanknoopen
bij de democratische illusies der massa is
typisch voor de tactiek der derde inter
nationale.
De duitsche werkelijkheid van Briining,
de hongerdictator is roof van millioenen
uit de zakken der massa, vermindering
van belasting der rijken, daarbij gesteund
door Miiller namens de sociaal-democratie, door Kriek van de nationaal-socialisten.

Hel Proces legen Ramsin cs
le Moskou
Een partij,
die de macht in handen
krijgt in een kleinburgerlijk land. een re
volutionaire partij, zal uit den aard der
zaak de intellectueelen uit de burgerlijke
kringen noodig hebben voor alle taKken
van openbaren dienst.
Tot dien dienst
behoort in de Sovjet-Unie ook de indu

strie. Het is aan geen twijfel onderhevig
dat de intellectueelen het bewind der So
vjets, in dit geval van de communistische
partij, niet zeer gunstig gezind zijn. Uit
de verte kan men zich geen duidelijk
beeld vormen, of b.v. na den dood van
Lenin steeds van de zijde der opperste
gezagsorganen in de Unie,
en van het
lagere gezag, wel het noodige is gedaan
om een meer gunstige geneigdheid bij de
intellectueelen aan te wakkeren.
Ons
dunkt zoo van niet. Om eens iets te noe
men.
Hoe komt men ertoe om even voor het
proces tegen de industrie-partij
plaats
had,
een aantal specialiteiten
(dertig)
door de staatspolitie, /.onder openbaar
proces, dus zonder bewijs voor de Russi
sche proletariërs der partij, en ook voor
de intellectueelen die in alle takken van
dienst werkzaam zijn, ter dood te bren
gen?
Het kan best zijn dat allen schuldig w a
ren zooals de GePoe beweerd heeft, dat
ze allen in de kazerne der staatspolitie
hebben bekend. M aar waarom neemt het
eentraal-comité niet even dc moeite oni
dat te laten bewijzen in het openbaar,
voor de proletarische justitie?
De proletarische moraal verlangt min
stens rechtszekerheid in een gevesiigden
staat als de Sovjet-Unie,
die mede om
redenen van staat,
dus uit nuttigheids
overwegingen, om van noodzaak niet te
reppen, reeds een waarborg eischt, nu het
proletariaat
alle inteliectueele krachten
spant voor de grondlegging van een socialistischen staat, industrieel cn agrarisch.
Het doet ons tenminste vreemd aan dat
Rasin c.s., die zooveel meer gedaan heb
ben volgens eigen bekentenis, na een ge
weldig proces slechts tien jaar krijgen of
iets minder, terwijl anderen even te vo
ren, alleen op gezag der staatspolitie zijn
ter dood gebracht, die wel zoo schuldig
waren als Ramsin c.s. volgens het TassAgentschap.
Het lijkt wel voor een feilbaar mcncch
dat de koers niet erg vast is van de justi
tie in de Sovjet-Unie.
Het geraas van het proces tegen Ramsin
c.s. is thans uitgewoed. Daarbij bleek dat
het verstand van het centraal comité in
Rusland nog altijd 90 procent grooter is
dan van de volgelingen in het buitenland
b.v. in Frankrijk, Duitschland cn N e d e r 
land, ten aanzien van Ramsin c.s.
Zeer terecht beschouwd
de opperste
leiding, en die is wel degelijk gevoelig
voor kritiek buiten Rusland, de justitie
niet alleen als een instrument van wraak
gelijk het milde oordeel tegen Ramsin c.s.
door het opperste gezag, het centraal
comité, duidelijk heeft bewezen
Men zou gaarne willen, en met aan
drang willen, krachtig moeten eischen cn
tot uiting brengen juist van proletarischer
kant, dat de russische justitie en politie
wat zuiniger wordt met straffen, uilgedeeld aan anarchisten, syndicalisten
en
oppositioneelcn in de partij, en niet het
minst met straffen, uitgedeeld langs admi-

nistratieven weg.
Het is juist het opmerkelijke van het
centraal comité als opperste gerechtshof
inzake Ramsin c.s., dat het zich zoo zacht
moedig voordoet in dit geval, terwijl zij
tegen proletariërs en oudstrijders
zoo
staalhard is, wat in sterke tegenspraak
staat met het vonnis tegen de industriepartij. Is dit gebrek aan evenwicht het ge
volg van een justitieelen
zigzag koers?
W ij handelen daarover thans niet v e r
der. Voor ons staat vast:
1. Het gevaar van tusschenkomst, ten
einde de republiek der sovjets te verplet
teren dreigt steeds ook na de nederlagen
van Wrangel, Koltschak cn Denikin.
2. Het is juist, dat een communistische
partij, die hel roer van staat in handen
heeft, eischen moet, op alle strijdgebie
den, tucht, want de proletarische diktatuur is een strijdmiddel tegen het gevaar
van interventie der buitenlandsche kapi
talisten, evenals tegen het front der over
gebleven resten bezitters,
en de zich
steeds weer opnieuw vormende groepeering der halfbezitlers, kleinbezitters cn de
elementen
die de ideeën der diktatuur
van de bourgeoisie, d.i. de democratie
niet willen loslaten of prijsgeven. M aar
kritiek is de noodige levensvoorwaarde
bij de tucht. Lenin cischtc een democrati
sche centralisme. Alleen tucht stompt af
cn kweekt hielenlikkers, verraders en
baantjesgasten.
3. Een zeker soort automatisme door
het van bovenaf regeeren van het p ar
tijbestuur bij de secties der derde inter
nationale leidt tot onderdrukking van het
rechtsgevoel,
zooals de verbanning van
I rotsky, Rakow sky e.a. voldongen heeft
bewezen, een verbanning door de partijen
der 3e Internationale goedgekeurd.
4. Alle kritiek op
de
Sovjetmacht
heeft tot voorwaarde de erkenning van
de diktatuur van de voorhoede van het
proletariaat, de communistische partij in
Rusland.
t Proletariaat is in zijn eigen klassebelang verplicht, Sovjet-Rusland te verdedi
gen met alle macht waarover het beschikt
cn niettegenstaande alle grieven en k ri
tiek.
Het kapitalisme steeds als hoofd
vijand te beschouwen cn het gevaar van
contra-revolutionairen tusschenkomst
in
Ruslnd af te slaan. Door een waarlijk so
cialistische kritiek wordt de diktatuur in
Rusland niet geschaad
maar versterkt.
W ie de russische revolutie absoluut niet
verdedigen wil, is voor de revolutie v e r
loren.

Verantwoording Steun.
Van E. L. ƒ 1.— . W ie volgt?
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